
 
 
 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET SANDVIKENS LOKALAVDELNING 
ORG.NR 885500-1395 
2021-02-24 

 

Äventyret är nära 
– verksamhetsplan 2021  

På fjället, vattnet, snön, isen eller i skogen – året runt och för alla – skapar 

Friluftsfrämjandet roliga, trygga och lärorika äventyr. Med över 100 000 

medlemmar, 7000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor 

och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandets Sveriges största 

friluftsorganisation. 

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt 

för naturen. Sedan 1892 år har vi värnat allemansrätten och främjat friluftslivet. 

Låt äventyret börja. 
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Förord / nulägesanalys 

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen 

drabbade vårt samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för 

stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. 

Friluftsliv var populärt redan före covid-19, och är det än mer nu. För oss 

innebär det mycket stor efterfrågan på vår verksamhet. En efterfrågan som vi 

bara kan möta om vi blir fler ledare. Det är därför som Friluftsfrämjandet 2021– 

särskilt prioriterar att arbeta för många, bra och engagerade ledare. 

2020 var ett viktigt år för nysatsningen på Skogsmulle: de första nya böckerna 

släpptes, samt olika former av verksamhetsmaterial och profilprodukter. 2021 

fortsätter Skogsmulle sin resa, med ytterligare nya berättelser och mer material.  

2021 är av regeringen och riksdagen utsett till Friluftslivets år. 

Friluftsfrämjandet kommer självklart vara en del av detta, genom att vi deltar i 

de olika nationella arbetsgrupperna, sprider information om Friluftslivets år 

inom vår organisation, genom nyhetsbrevet ”Veckans äventyr”, och genom 

ytterligare möjligheter. 

Vi är en organisation i medvind. Den främsta anledningen till att varumärket 

Friluftsfrämjandet är starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört 

roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade av ledare som är kompetenta 

inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är engagemanget och kompetensen 

hos våra ledare, bredden på vår verksamhet och kvaliteten i våra äventyr som är 

våra unika styrkor.  

 

 

 

 

Eva Nordenskiöld   

Ordförande   
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1. Övergripande 

1.1 Sammanfattning och styrdokument 

Vi tacklar några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi möter dessa 

utmaningar genom vår ideella kraft. Vi inspirerar, leder och stöttar varandra till 

ett friluftsliv för alla. Vi verkar för fler ledare, fler aktiviteter, fler medlemmar, 

vilket leder till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Det är så vi 

bidrar till ett ännu bättre samhälle. 

Denna verksamhetsplan utgår från Friluftsfrämjandets stadgar, Strategi 2022 

samt är skapad tillsammans med lokalavdelningens budget för 2021. 

1.2 Mål 2021 

Lokalavdelningen vill 2021 särskilt fokusera på följande grupper av (potentiella) 

medlemmar: 

1. Barn/ungdom  

2. Nya svenskar  

 

1.3 Hållbart friluftsliv 

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som 

är välkomnande, anpassade och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom 

ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera organisationens positiva och 

minimera organisationens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, 

samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter. 

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra 

lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella 

engagemanget.  

Friluftsfrämjandet Sandviken bidrar till förverkligandet av Sveriges nationella 

mål för friluftspolitiken. Syftet är att stödja människors möjligheter att vara i 

naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten som grund.  
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2. Äventyr – vår verksamhet 

Friluftsfrämjandet Sandvikens lokalavdelning skapar äventyr inom:  

vandring lågland, fjällvandring, kajak, långfärdsskridsko, håll-i-form, 

funktionell skidåkning, Skogsmulle, samt Unga Äventyrare (Vildmarksäventyr). 

 

2.1 Nulägesanalys och prioriteringar 

Det gångna året har inneburit nya sätt att tänka för att vår verksamhet ska 

kunna bedrivas på ett tryggt och säkert sätt utifrån covid-19.  

Vi ser dock att det går bra för våra största verksamhetsgrenar. Efterfrågan är 

särskilt stor på vår verksamhet inom vandring, långfärdsskridsko och 

Skogsmulle.  

 

2.2 Trygga och säkra äventyr 

Att Friluftsfrämjandets äventyr är trygga och säkra är en viktig grundbult i 

Friluftsfrämjandet. Att vi löpande jobbar med att utbilda, fortbilda och 

säkerställa våra ledares kompetens och förutsättningar för att leda äventyr är 

utav största vikt. Det är också viktigt att vi inför våra äventyr jobbar med att 

förebygga säkerheten kring äventyren där ett sätt är att jobba med 

säkerhetsplaner. Det är också en självklarhet att alla som möter barn och unga i 

våra verksamhetsgrenar ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.  
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2.3 Håll-i-form 

Vi kommer att fortsätta träffas på tisdagkvällar under perioderna januari-april 

och september-december. Åtminstone under årets inledning kommer vi att 

hålla till utomhus på grund av Corona-pandemin. Vi vandrar då en något 

förkortad variant av Hälsans Stig (ca 1 timme). Så snart pandemin tillåter flyttar 

vi in i Murgårdsskolans röda gymnastiksal igen och återupptar vår vanliga 

motionsgympa.  

Målet 2021 är att föra över innehållet på kassettbanden till ett modernare 

medium. 

Lars-Ove Skogh,  

Grenledare Håll-i-form 

 

2.4 Kajak 

Kamratpaddlingarna på vardagkvällar kommer vi att starta om som tidigare år, 

varannan onsdagskväll från mitten av maj, juni, från mitten av augusti och 

september. Kamratpaddlingarna utannonseras via hemsidan och sena 

ändringar meddelas via Facebook. Vi kommer att paddla på främst 

Storsjön/Näsbysjön och Öjaren/Lundbosjön. Vi är ute några timmar varje gång 

med fikastopp och paddlar ca en mil. 

Vi kommer att fortsätta samarbetet med FF Gävle och FF Skutskär-Älvkarleby, 

till exempel har vi haft stor nytta av att deltagare på våra turer kan hyra ur deras 

kajakflotta. Vi har också som mål att skicka en blivande ledare på Steg 1 

utbildning till kajakledare. 

 

Sandviken 15 januari 

Karin Jakobsson,  

Grenledare Kajak 

 

2.5 Långfärdsskridsko 

Vår målsättning inför 2021 är följande: 

• Ordna avslutande ledarträff för säsongen i april/maj och en 

uppstartsträff i oktober samt en gemensam ledarträff med Gävle 

utomhus i början av vintersäsongen. 

• Skicka mail via Friluftsfrämjandet till skridskoåkare att säsongen 

närmar sig. 

• Ordna ledarschema och ha ledda turer på lördagar och söndagar när 

ismöjlighet finns mellan mitten av november och mitten av mars. 

• Ordna rekognosceringsturer på lördagar, gärna tillsammans med 

Gävles ledare och erfarna åkare för att sondera läget när det inte är 

tillräckligt känt. 
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• Ordna ”komma-i-gång-turer” på konstfrusen bana inför 

skridskosäsongen. 

• Ordna några tillfällen för nybörjare att öva extra. 

• Rapportera in antal deltagare per tur till Studiefrämjandet och 

Friluftsfrämjandet. 

• Ordna aktivitet vid plogade banan på Storsjön vid en lördag, kanske 

första helgen i februari om banan är i bruk. 

• Ordna kurs för intresserade av långfärdsskridskoåkning i samarbete 

med Studiefrämjandet. 

• Övernattningsresa med skridskoåkning för ledare och vana åkare 

tillsammans med Gävle. 

• Rekrytera ny långfärdsskridskoledare till kurs.  

• Uppdatera vår hemsida vid behov.  

• Lägga in frestande skridskobilder och informera om säsongen på vår 

Face-booksida 

• Delta i Mälardalens ledarträffar vid möjlighet. 

• Skicka ombud och eventuellt deltagare till Iskongressen – som nästa 

gång blir 2021. 

 

Sandviken 2021-01-18 

Inga-Greta Andersson,  

Grenledare Långfärdsskridsko 

 

2.6 Funktionell skidåkning 

Under våren 2021 bedrivs verksamheten med en instruktör.  

Verksamheten präglas för närvarande av avsaknaden av tillräckligt många 

instruktörer. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att 

förbättra förutsättningarna för vår Funktionella skidåkning framgent bl.a 

genom att satsa på utbildning av fler instruktörer. Under förutsättning att vi 

lyckas med det kommer verksamheten under slutet av 2021 att bedrivas i en 

omfattning och inriktning som tidigare. 

 

Sandviken 2021-02-24 

Styrelsen 

 

2.7 Skogsmulle Järbo 

Samma upplägg på Skogsmulle som tidigare, fokus på enkel naturlära och att 

det är roligt att vara i skogen! Tänkte lägga till ett par nya aktiviteter såsom 

håvning i vatten och leta spår och spillning efter djur.  

Behöver rekrytera en, helst två, hjälpledare för att kunna fortsätta med 

verksamheten. Våra träffar har blivit lite mer av familjemulle, då många 

föräldrar har stannat och varit delaktiga i verksamheten.  
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Jag har en förälder som är intresserad av bli hjälpledare när det är dags för att 

gå vidare till strövare. De äldsta barnen blir 7 år under 2022, så vi kommer nog 

att under hösten börja planera inför uppstart av en strövargrupp. 

 

Maria Hillman,  

Grenledare Skogsmulle i Järbo 

 

2.8 Skogsmulle Ockelbo 

Verksamheten startar 11 april med 6 träffar mellan 10.00 och 12.00 under våren 

med i huvudsak samma inriktning som förra året. Liksom Skogsmulle i Järbo 

kommer vi under hösten eventuellt att börja planera inför uppstart av 

Strövargrupp, dvs för barn i lågstadiet. 

 

Elin Bergqvist,  

Grenledare Skogsmulle i Ockelbo 

 

2.9 Vandring, fjäll 

2-3 stycken fjällvandringar varav 1-2 i Jämtlandsfjällen och en i Lappland.  

Vandringarna kommer försöka samverkas med andra lokalavdelningar, dels för 

att fjälledarna skall kunna hjälpa varandra men också för att försöka 

säkerhetsställa att vandringarna kan genomföras. Genom att Susanne 

Holmqvist ännu inte blivit certifierad fjälledare pga att det saknas 2 kursdagar 

med vildmarksmedicin som kommer äga rum i Stockholm i slutet av mars. Om 

inger oförutsett händer blir certifieringen klar efter utbildningsdagarna i 

Stockholm. Om certifieringen inte går igenom av någon anledning, kan alltså 

vandringarna ändå genomföras med hjälp av de andra lokalavdelningens 

certifierade ledare.  

Vandringarna kommer vända sig till flera målgrupper och svårighetsgrad med 

hjälp av olika inriktningar på turerna så som längd, tält eller stugnätter mm.  

Fjällturerna kommer läggas upp i Äventyrshanteraren, men medlemmar från 

lokalavdelningen Sandviken och medlemmar från den lokalavdelning som 

kommer vara medarrangör till fjällturen kommer ha förtur att anmäla sig till 

vandringarna. Fyller inte vi ut platserna med “våra” medlemmar kommer 

platserna finnas tillgänglig för alla medlemmar i Sverige. Att vi gör på detta vis 

är att platserna fjällturer blir fyllda väldigt snabbt, detta beror på att efterfrågan 

på fjällturer ökar kraftigt och tillgången till fjällturer är få. 

 

Susanne Holmqvist,  

Vandringsledare och blivande fjälledare 
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2.10 Vandring, lågland 

År 2021 är av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket utsett till Friluftslivets år 

under vinjetten Luften är fri.  

Inom gren Vandring planerar vi vandringar med olika teman, som berör 

friluftsliv, utifrån den projektplan, som Svenskt Friluftsliv lagt fram. Exempel 

på teman: Maj: Friluftsliv i skyddad natur. Juni: Äta ute. Juli: Sova ute. 

September: Gilla friluftslivet 

Gästrikeleden är fortsatt vår viktigaste arena men även turer på annat håll 

planeras. Heldagsturer både helger och vardagar planeras samt kvälls-och 

övernattningsvandringar.  

Ingen kostnad att delta i vandringar anordnade av Friluftsfrämjandet men 

genom nya deltagare ökar vi antalet medlemmar i vår lokalavdelning.  

 

Sandviken den 15 februari 2021 

Kristina Lundström,  

Grenledare Vandring 

 

Vandringsprogrammet 2021 

År 2021 börjar med fortsatta corona restriktioner. Vi hoppas kunna genomföra 

planerat vandringsprogram men måste förhålla oss till rådande 

rekommendationer, vilket gör att vissa ändringar kan ske. 

Lördag 8 maj  Fågelvandring i Gysinge med fågelexpert Olof Borgh. 

Samling vid Lidl 08.30 (Obs tiden!) eller 09.15 vid parkeringen PRO i Gysinge. 

Matsäck för två pauser. Tag med kikare. Ca 9 km i lättgången terräng längs 

Dalälven. 

Söndag 16 maj  Gästrikeleden Styggberget-Hedarna över Långbodarna 

tur retur ca 11 km i lättgången terräng. Samling vid Lidl 09.30 eller på 

Gästrikeleden vid Härnen 09.50. Matsäck för en längre paus vid vindskyddet på 

Hedarna. 

Onsdag 19 maj  Lenåsleden från Fäbodleden upp till Lenåsberget ca 10 

km tur-retur. Svårighetsgrad: Medel och uppför. Matsäck för en längre paus och 

en kortare. Samling vid Lidl 09.30 eller vid Finnäs fäbod 09.50. 

Söndag 23 maj  Häståsslingan i Ockelbo ca 15 km i omväxlande terräng. 

Vi startar på Gästrikeleden nedanför Rönnåsstugan och går till Åbergs fäbod, 

där vi avnjuter medhavd förmiddagsfika. Lunchen intas vid Liss-Tansen och så 

vandrar vi över Ol-Lars bergen tillbaka till Rönnåsen. Svårighetsgrad: Medel, 

kuperat. Samling vid Lidl 09.00 (Obs tiden!) eller Rönnåsen 09.45. 

Lördag 29 maj  Lätt vandring i naturreservatet på Mattön i Gysinge ca 9 

km. Matsäck för en paus. Samling vid Lidl 09.30 eller 10.15 vid parkeringen 

PRO i Gysinge.  

Lördag 5 juni  Äta ute, demonstration av utekök i Ulvtorp. Vandring 

från Kungsberg på Gästrikeleden till Ulvtorp tur retur ca 10 km i lättgången 

terräng. Tag med ditt utekök och gör din lunch eller tag med färdig 
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lunchmatsäck. Samling vid Lidl 09.30 eller Kungsberg, där leden från Åsen 

kommer till vägen.  

Söndag 13 juni  Storvik – Skatfors ca 8 km i lättgången terräng. Medtag 

matsäck för lunch vid Skatfors. Samling vid Lidl 09.30 eller Storviks 

järnvägsstation 09.50 

Onsdag 16 juni  Kvällsvandring Skatfors – Hohällan, Gästrikeleden ca 7 

km tur-retur i relativt lättgången terräng. På Hohällans topp njuter vi av 

medhavd kvällsfika. Samling vid Lidl 17.00 eller Skatfors 17.25 

Lör/Sön 19/20 juni Vandring med övernattning i Hälsingland 

Lördag 19 juni  Högboleden. Resecentrum – Kvarnströmmen tur-retur 

ca 10 km. Mycket lättgånget. Medtag matsäck för två pauser. Samling vid 

Resecentrum 09.30. 

Onsdag 30 juni  Jäderfors idrottsplats – Landtjärn ca 10 km tur-retur i 

lättgången terräng. Medtag lunchmatsäck. Samling vid Lidl 09.30 eller 

Jäderfors idrottsplats 09.45. 

Juli  Övernattningsvandring 

Söndag 8 augusti  Västerhällarna runt i Järbo. Lätt vandring ca 10 km 

med lunchpaus vid vindskyddet uppe på Västerhällarna. Samling 09.30 vid Lidl 

eller 09.50 vid Järbo idrottsplats. 

Tisdag 10 augusti  Fäbodleden. Lappkåtan-väg 302 tur-retur ca 8 km i 

medelsvår terräng. Matsäck för två pauser. Samling vid Lidl 09.30 eller 

Lappkåtan 09.50 

Söndag 15 augusti  Upplandsleden. Marma-Älvkarleby ca 13 km. 

Svårighetsgrad: Medel. Samling vid Lidl 09.00 (Obs tiden!) eller 10.00 vid 

Marma badplats. Matsäck för två pauser. 

Lördag 21 augusti  Kungshögslingan ca 16 km, Gästrikeleden. 

Svårighetsgrad: Medel. Matsäck för en längre lunchrast plus två kortare pauser. 

Samling vid Lidl 08.30 (Obs tiden!) eller Ulvkisbosjön 09.15 

Fre/Lör 27/28 augusti Övernattningsvandring på hemlig plats i Gästrikland 

Med packningen i ryggsäcken går vi några kilometer i lätt terräng för att sedan 

slå läger. Egen sov- och kokutrustning. Räkna med mat för kvällen och frukost 

samt två kortare pauser. Lunch bägge dagarna ätes innan respektive efter 

vandringen. Ta gärna kontakt med oss ifall ni vill låna utrustning. Ledare: 

Joakim Helmbrant tel. 070-377 89 05 och Olof Larsson 

Samling kl 13.00 fredag vid Lidl i Sandviken   

Söndag 29 augusti  Vandring i Årsundaskogarna 10-12 km i lättgången 

terräng. Matsäck för två pauser. Samling vid Lidl 09.30 eller Årsunda 

idrottsplats 09.50. 

Onsdag 1 september  Vandring i Torsåkersbygd ca 9 km. Svårighetsgrad: 

Medel och uppför. Samling vid Lidl 09.30 eller vid ICA nära Tor Center i 

Torsåker 10.00. Matsäck för en lunchpaus. 

Söndag 5 september  Sjöbergs fäbod. Med start vid Stensätra 

idrottsplats gör vi en rundtur i Stensätra/Vallhovskogarna, 7-8 km, lättgånget, 
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med lunchuppehåll vid Sjöbergs fäbod, där grilleld hälsar oss välkommen. Den 

som vill tar med något att grilla. Samling vid Stensätra idrottsplats 09.30  

Lördag 11 september  Långvandring ca 20 km. Lostigen runt sjön mellan 

Hofors och Falun. Svårighetsgrad: Medel men lång! Matsäck för en längre och 

två kortare pauser. Samling vid Lidl 08.00(Obs tiden!) eller parkeringen 

Finngårdens fäbod 09.15 

Söndag 19 september  Vandra i Jädraåns finnmarker till en del på 

Gästrikeleden ca 15 km. Svårighetsgrad: Medel. Matsäck för två pauser. Samling 

vid Lidl 09.00 (Obs tiden!) eller vid Smedjan vid hängbron i Jädraås 09.35. 

Lördag 25 september  Gästrikeleden, Storvika fäbodar till Solbergadalen, 

i Hofors tur-retur ca 15 km. Svårighetsgrad: Medel. Matsäck för minst två 

pauser. Samling vid Lidl 09.30 eller Storvika fäbodar 10.00. 

Söndag 3 oktober  Gästrikeleden, Heden – Mårtens klack-Brattfors ca 10 

km. Från Heden vid väg 272 går vi upp på Mårtens klack 274 m.ö.h. där vi äter 

medhavd lunch med en fin utsikt. Matsäck för ytterligare en paus. 

Svårighetsgrad: Medel (skogsstigar i backig terräng) Samling vid Lidl 09.30 

eller Heden där Gästrikeleden går över vägen 09.50 

Lördag 20 november  Djurspårvandring från Björkmuren i Järbo med 

Ove Eriksson som guide. Samling vid Lidl 09.30 eller Björkmuren 09.50. Egen 

matsäck för lunch på Västerhällarna, där grillelden hälsar oss välkommen. 

 

För dags-och kvällsvandringarna gäller följande: Samling vid Lidl i Sandviken 

om ingen annan samlingsplats anges. Ingen förhandsanmälan. Medtag alltid 

matsäck, vatten och ev. regnplagg. 

Medlemmar eller icke medlemmar i Friluftsfrämjandet. Alla är välkomna att 

kostnadsfritt delta i våra vandringar. Som medlem är du däremot försäkrad och 

får vår tidning Friluftsliv samt har möjlighet att delta i alla arrangemang som 

Friluftsfrämjandet anordnar i Sverige. 

 

2.11 Unga Äventyrare (Vildmarksäventyr) 

Mål 2021: 

• Hålla i äventyr varannan månad och gärna i samband med lov. På 

äventyren vill vi värna om att få fler ungdomar att njuta av 

friluftslivet på ett hållbart sätt. Vi vill att äventyren skall innehålla 

aktiviteter som speglar Friluftsfrämjandets alla grenar, men också det 

enkla med att vara i naturen såsom att t.ex. bara vara runt en lägereld 

och känna den blå gemenskapen.  

• Fortsätta arbeta med medlemskap, för att få medlemmar till Unga 

äventyrare. Målet är att ha 5 nya medlemmar under 2021. 

• Fortsätta använda de rutiner och verktyg som vi tagit fram och börja 

arbeta helt självständigt som Unga ledare. 
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• Fortsätta utbilda våra unga ledare, för att stärka deras ledarförmåga 

och intresseområden. Vi ser det också som en viktig del för att 

stärka/hålla i deras intresse att vara ledare inom Friluftsfrämjandet. 

• Vara med på sommarveckan i Idre (om denna genomförs i år). 

Framförallt för att träffa andra unga ledare inom Friluftsfrämjandet, 

men också för att ta del av den blå gemenskapen och olika 

utbildningar/aktiviteter. 

• Anordna en fjällresa till Åre, i samverkan med Susanne Holmqvist. 

• Söka pengar från exempelvis Sandviken kommun, för att kunna köpa 

in ett militärtält för att bli mer flexibla. Denna summa hamnar på 

runt 10000kr.  

 

Hur ska vi uppnå detta: 

• För att ha attraktiva aktiviteter och få nya deltagare, skall vi lyssna på 

vad deltagarna vill ha för aktiviteter. Vi önskar att 4 av 2021 års 

aktiviteter skall få kosta lite mer för tex hyra av MTB cyklar, stuga 

eller kajak, för att på så sätt kunna erbjuda variation på friluftslivet 

och visa upp vad som finns inom Friluftsfrämjandet. Vi kommer 

fortsätta att vara aktiva på sociala medier och få fler följare till dem. 

Unga äventyrare kommer att samverka med andra grenledare inom 

lokalavdelningen Sandviken men även från andra lokalavdelningar i 

kanske från första hand Mälardalen 

• Fortsätta informera om medlemskap på aktiviteterna och de positiva 

med att vara medlem Friluftsfrämjandet. Hälsa nya medlemmar 

välkommen direkt efter att det blivit medlemmar via välkomst SMS. 

Vi ser att just den delen måste fungera innan vi vill börja trycka på 

medlemskapen. 

• Anmäla oss så fort som möjligt och planera egna aktiviteter under 

ledarveckan.  

• Vi kommer att ha möjlighet att ordna fjällresor då vi kommer att ha 

utbildad fjäll ledare från lokalavdelningen Sandviken. Vi tycker att 

det vore roligt att anordna en fjällresa för ungdomar. 

• Vi ska aktivt leta efter organisationer som vi kan söka bidrag ifrån, 

pengarna kommer göra att vi kan köpa in ett militärtält som vi ser 

som nästa stora steg för oss. Att införskaffa ett sådant tält innebär att 

vi inte kommer behöva hyra stugor varje gång vi ska vandra och bli 

mer flexibla.  

 

Aktiviteter 2021: 

Feb: Långfärd/Vandring 

April (påsklov): Nedsläckthus i samarbete med Uppsala TVM 

Juni: Paddling 

Augusti/September: Fjällvandring 
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Oktober: MTB 

December: Vandring  

(Vissa av dessa aktiviteter kan komma att ändras till mer lämpliga aktiviteter 

om den rådande pandemin förvärras eller är den samma som nuläget.). 

 

I enlighet med målsättningen i verksamhetsplanen 2020 är Unga Äventyrare 

”självgående” från nyåret 2021. Nora Hadin har av styrelsen utsetts till 

grenledare för Unga Äventyrare.   

 

Nora Hadin,  

Grenledare Unga Äventyrare 
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3. Friluftslivets år 2021 

2021 är, enligt beslut av regeringen och riksdagen, Friluftslivets år i Sverige. 

Friluftslivets år finansieras av regeringen/riksdagen genom Naturvårdsverket, 

och samordnas av Svenskt Friluftsliv. Friluftsfrämjandet ska erbjuda 

Friluftslivets år sitt fulla engagemang, eftersom projektet har stora 

synergieffekter med Friluftsfrämjandets uppdrag: ”folkhälsa, livsglädje och 

respekt för naturen, genom friluftsliv”.  

Lokalavdelningen ska engagera sig i Friluftslivets år genom att samarbeta med 

Naturkraft Gästrikland och Sandvikens kommun Kultur och Fritid. 
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4. Finansiering 

Sandvikens lokalavdelning finansieras av medlemsavgifter och bidrag, samt i 

viss mån av deltagaravgifter.  

5. Budget 

 Budget 2021 Utfall 2020  Budget 2020 

Funktionell skidåkning     

Inkomster 30 000 30 540  26 200 

Utgifter -45 000 -16 462  -40 000 

Resultat -15 000 14 078  -13 800 

Långfärdsskridsko     

Inkomster 9 000 13 700  9 000 

Utgifter -14 300 -5 018  -18 800 

Resultat -5 300 8 682  -9 800 

Vandringar, lågland     

Inkomster 0 0  0 

Utgifter -17 000 -6 317  -18 000 

Resultat -17 000 -6 317  -18 000 

Vandringar,  fjäll     

Inkomster 7 500 0  0 

Utgifter -8 740 0  0 

Resultat -1 240 0  0 

Håll-i-form     

Inkomster 3250 6 150  4 300 

Utgifter -4770 -3 522  -4 720 

Resultat -1 520 2 628  -420 

Kajak     

Inkomster 1 000 0  1 000 

Utgifter -5 500 0  -5 500 

Resultat -4 500 0  -4 500 

Unga äventyrare     

Inkomster 10 000 15 800 * 27 500 

Utgifter -25 000 -30 412  -27 500 

Resultat -15 000 -14 612  0 

  
*varav 15 000 avser bidrag 
Samhällsfonden Länsförs 

    (forts. nästa sida) 
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(Budget, forts.) 

 Budget 2021 Utfall 2020  Budget 2020 

Skogsmulle, Järbo & Ockelbo     

Inkomster 10 000 7 800  12 000 

Utgifter -14 180 -3 782  -9 600 

Resultat -4 180 4 018  2 400 

Övrigt     

Bidrag; Sigrid Göranssons Stiftelse 75 000 75 000  75 000 

Bidrag; kontantandel medlemsavg 30 000 28 038  0 

Kommunala bidrag; föreningsstöd 14 000 12 000  0 

Inkomster 189 750 189 028  155 000 

Utgifter -134 490 -65 512  -124 120 

Resultat huvudverksamhet 55 260 123 516  30 880 

Övrigt     

Annonskostnader -7 000 -6 529  -7 500 

Kostnader för möten -1 700 -1 508  -1700 

Övriga föreningskostnader -15 000 -14 875  -17 100 

Kontorsmaterial -1 000 -230  -300 

Bankavgifter -1 800 -1 641  -1 900 

Summa övriga kostnader -26 500 -24 783  -28 500 

Avskrivningar -38 892 -38 892  0 

Resultat -10 132 59 841  2 380 
 

 


